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 הסכם שותפות מוגבלת

 2018באפריל  1וכפי שתוקן ביום  2017 בספטמבר 4שנערך ונחתם ביום 

 

 בין

  פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 כשותף כללי

 "(השותף הכללי)להלן: "

 ;מצד אחד

 לבין

Flair Oil and Gas LP  

 שותפות מוגבלת זרה המאוגדת בגיברלטר

 כשותף מוגבל

 "(הראשון השותף המוגבל)להלן: "

 ;מצד שני

 

 

"( השותפות המוגבלת" או "השותפותשותפות מוגבלת )להלן: " פטרוליום,ונאוויטס  הואיל

על פי הסכם שותפות מוגבלת  הראשוןהשותף הכללי והשותף המוגבל הוקמה על ידי 

כשותפות מוגבלת לפי פקודת  8.9.2015ונרשמה בישראל ביום  30.8.2015מיום 

 ;1975 –השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה 

 

 והשותפות הוקמה לשם עיסוק בתחום הנפט והגז בישראל ומחוץ לישראל;  והואיל

 

חוב, שהתאגדה בישראל הינו חברה פרטית שאינה חברת אגרות  והשותף הכללי  והואיל

 הוא ניהול עסקי השותפות; הבלעדי ושעיסוקה

 

וברצון הצדדים לתקן את הסכם השותפות המוגבלת, באופן שהסכם שותפות מוגבלת  והואיל

זה יחליף את הסכם השותפות המוגבלת הקיים ויהווה את תקנות השותפות 

 המוגבלת;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 המבוא .1

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם

 הגדרות ופרשנות .2

 הגדרות 2.1

דם, מלבד אם כפי שרשום בצ זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שותפות בהסכם

   –הקשר הדברים מחייב אחרת 

יחיד, תאגיד, שותפות או כל ישות  - "אדם"

 משפטית אחרת;

 אסיפה מיוחדת;אסיפה שנתית או  - " אסיפה כללית"

אסיפה של מחזיקי יחידות  - "אסיפה מיוחדת"

 השתתפות שאינה אסיפה שנתית;

אסיפה של מחזיקי יחידות  - "אסיפה שנתית"

כח לפקודת 65השתתפות לפי סעיף 

 השותפויות;

 ה כלליתהחלטה שנתקבלה באסיפ - "מיוחדת החלטה"

שבעים ) 75%ברוב של לפחות 

קולות  קרבמ (וחמישה אחוזים

המשתתפים בהצבעה, למעט 

 ;הנמנעים

גדעון תדמור, חנן רייכמן, יעקב כץ  - "המייסדים"

 ;וחנן וולף

הסכם שותפות מוגבלת זה, כפי  - "הסכם זה" או "הסכם השותפות"

 שיתוקן מעת לעת;

, כפי 1952-חוק הנפט, התשי"ב - "חוק הנפט"

 שיתוקן מעת לעת;

, כפי 1999-התשנ"טחוק החברות,  - "חוק החברות"

 שיתוקן מעת לעת;

, כפי 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 שיתוקן מעת לעת;

יחידות  השתתפות רשומות על שם  - "יחידת השתתפות"

ש"ח כל אחת  1בנות ערך נקוב של 

המקנות זכויות כשותף מוגבל 

 בשותפות כמפורט בהסכם זה;
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( מי שרשום 1כל אחד מאלה: ) - " מחזיק יחידת השתתפות"

במרשם מחזיקי יחידות השתתפות 

( עם הפיכתה של 2של השותפות; )

השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית 

מי שלזכותו רשומה אצל חבר  –

בורסה יחידת השתתפות ואותה 

יחידת השתתפות נכללת בין יחידות 

ההשתתפות הרשומות במרשם 

יחידות השתתפות של השותפות על 

 רה לרישומים;שם חב

)כמשמעות המונח בחוק  זכויות נפט - "נכסי נפט"

, היתרים מוקדמים, זכויות הנפט(

קדימה לקבלת רישיון, הרשאות, 

הענקות, זיכיונות לחיפוש ו/או 

הפקת נפט במקום או שטח פלוני 

וזכויות אחרות המקנות זכות בנפט 

שיתגלה או שיופק ממקום או שטח 

 פלוני;

 בחוק הנפט; כהגדרתו - "נפט"

פקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  - "הפקודה" או "פקודת השותפויות"

, כפי שיתוקן מעת 1975-התשל"ה

 ;לעת

 כהגדרתו בפקודת השותפויות; - "עניין אישי"

השותף המוגבל הראשון וכל מחזיק  - "שותף מוגבל"

 יחידת השתתפות;

 .בחוק ניירות ערךכהגדרתה  - "שליטה"

 

 פרשנות 2.2

בכפוף לאמור לעיל, ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר תהא למונחים  2.2.1

 .ולביטויים בהסכם זה אותה משמעות שיש להם בפקודת השותפויות

להפך וכל האמור ורבים ל יהא משמעו יפה גםבהסכם זה כל האמור בלשון יחיד  2.2.2

 כן להפך.ומין נקבה ל יהא משמעו יפה גם זכרבמין 

 .זההכותרות בהסכם זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, ולא יחשבו כחלק מהסכם  2.2.3

התאמה בין הוראות הסכם זה ולהוראות פקודת -בכל מקרה של סתירה או אי 2.2.4

  השותפויות, תגברנה הוראות הפקודה.
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 יצירת השותפות .3

לפי  ציבורית מסכימים לכונן שותפות מוגבלתהראשון השותף הכללי והשותף המוגבל  3.1

 פקודת השותפויות. 

זה זולת אם אינן יקבעו לפי הוראות הסכם השותפים זכויותיהם וחובותיהם של  3.2

 לעניין הנדון.מתיישבות עם הוראה מפורשת בפקודה 

 לפקודה. 61הוראות הסכם זה מהוות את תקנות השותפות כמשמעותן בסעיף  3.3

 ; משרדה הרשוםשם השותפות .4

 ;שותפות מוגבלת, פטרוליוםנאוויטס בעברית:  4.1

 ;NAVITAS PETROLEUM, LIMITED PARTNERSHIPבאנגלית:  

השותף הכללי יהא רשאי לשנות את שם השותפות הקיים מעת לעת, מבלי לקבל על  4.2

כך את הסכמת השותפים המוגבלים. שינה השותף הכללי את שם השותפות יודיע על 

של השותפות ואת כך לשותפים המוגבלים בהודעה בכתב שתכלול את השם החדש 

 מועד שינוי השם.

, D, בניין אקרשטיין 12משרדה הרשום של השותפות המוגבלת יהא ברחוב אבא אבן  4.3

פי שיקול דעתו -הרצליה פיתוח ישראל או כל מקום אחר בישראל, שהשותף הכללי, על

 הבלעדי, יודיע עליו לשותפים המוגבלים בהודעה בכתב.

 ת השותפותומטר .5

 בשטחים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי יםורק בחיפושהשותפות תעסוק אך  5.1

;  Block 16, South Pelto Area ;Bayou Fer Blanc ; :בנכסי הנפט הבאיםהנכללים 

Block 82, Green Canyon ;Block A-403, High Island Area, East Addition, South 

Extension ;Block 156, East Breaks ;Block 252, East Breaks ;Block 158, East 

Cameron Area ;Block 915, Ewing Bank ;Block 832, Ewing Bank ;Block 876, 

Ewing Bank ;Block 228, East Cameron Area ;NL16-CFB01-07  ;Buckskin-

Keathley Canyon Area, Blocks 785, 828, 829, E/2 of 830, 871 and 872,,  

- Walker Ridge Blocks 31938, 25232 and 28148 Shenandoah  כל זכות נפט אחרת וכן

פי הרשאה שתוקנה כדין -והכל עלשתוגדר בהסכם זה שתוקנה לשותפות בעתיד 

מובהר כי  פי דיני המדינה אשר בשטחה יתבצעו הפעולות האמורות.-לשותפות על

פעילות השותפות בנכסי הנפט כאמור לעיל יכול שתבוצע בעצמה ו/או באמצעות 

 ידה. -תאגידים מוחזקים על

לשותפות יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או מועילים לצורך קידום מטרות  5.2

השותפות או הקשורים בהן לרבות התקשרות בהסכמים וביצוע כל הפעולות שלדעת 

הינן נחוצות או דרושות לשם הוצאה לפועל של מטרות השותפות והכל השותף הכללי 

 בהתאם להוראות הסכם זה.

 השותפים אחריות .6

השותפות תכלול שותף כללי אחד לפחות החב בכל חיוביה ושותף מוגבל אחד שאינו  6.1

בכפוף להוראות כל דין,  חב בהם אלא כדי שיעור הסכום שהכניס להון השותפות.

 מתוךיב להחזיר כל סכום שמשך או קיבל מהשותפות המוגבלת שותף מוגבל יהא חי
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סכומים שהכניס להון השותפות. שותף מוגבל לא יהא חייב ולא יידרש לבצע השקעה 

 נוספת בהון השותפות מעבר לסכום שהוכנס על ידו בהתאם להסכם זה.

 לשותף הכללי תהא אחריות בלתי מוגבלת לתשלום כל חיובי השותפות ולמילוי כל 6.2

התחייבויותיה שאינם ניתנים לפירעון מתוך נכסי השותפות ואשר עקב הגבלת 

לעיל לא ישאו בהם השותפים  6.1אחריות השותפים המוגבלים כאמור בסעיף 

השותף הכללי לא יהא חייב בכפוף לכל דין, המוגבלים. מובהר בזה למען הסר ספק, כי 

ים מוגבל/ים או להפסדים /להחזר סכום/ים שהוכנס/ו להון השותפות על ידי שותף

 שנגרמו להם כתוצאה מפעילות השותפות המוגבלת.

לשותף הכללי תהיינה כל הסמכויות לפעול בשם השותפות ולחייבה, להוציא לפועל  6.3

את כל הפעולות וכן להתקשר בכל הסכם שייראו לו כנחוצים ו/או מועילים לביצוע 

 מטרות השותפות.

היא בניהול השותפות או עסקיה ולא יעשה בשם שותף מוגבל לא ישתתף בשום צורה ש 6.4

 שותף מוגבל לא תחייבנה את השותפות.כל השותפות פעולה משפטית כלשהי. פעולות 

 הון השותפות .7

 הון השותפות מורכב מהסכומים הבאים: 7.1

שהוכנס על ידי השותפים במועד הקמת השותפות כאשר   ש"ח 1,000סך של  7.1.1

הושקעו על  0.2% -ו המוגבל הראשוןמסכום זה הושקעו על ידי השותף  99.8%

 .  הכלליידי השותף 

 7.1.1מעבר להון השותפות שהוכנס במועד הקמת השותפות כאמור בסעיף  7.1.2

לעיל, הון השותפות המוגבלת יגדל מפעם לפעם בגין סכומים שיושקעו  

ם לשותפות אשר בשותפות על ידי גופים נוספים שיצטרפו כשותפים מוגבלי

  להם תוקצינה יחידות השתתפות. 

בכל מקרה בו יוגדל הון השותפות המוגבלת )לרבות במקרה של הקצאת יחידות  7.1.3

 99.8%כל השותפים המוגבלים  לעיל( יהא חלקם של 7.1.2כאמור בסעיף 

 0.2%על ידי בעלי יחידות ההשתתפות,  99.6%מההון הנוסף שיוכנס לשותפות )

מההון  0.2%על ידי השותף המוגבל הראשון(, וחלקו של השותף הכללי יהא 

 הנוסף שיוכנס לשותפות.  

 שותף לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת. 7.2

 השתתפות והנפקת יחידות השתתפות לשותפים יחידות  .8

יחידות השותפות תנפיק לשותפים המוגבלים )למעט לשותף המוגבל הראשון(  8.1

השקעתם בהון השותפות. יחידות ההשתתפות תקנינה  השתתפות בהתאם לסכומי

לבעליהן זכויות כשותף מוגבל בשותפות, הכל באופן יחסי לסכום הנפרע של יחידת 

התחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן. כל יחידות ההשתתפות ההשתתפות מבלי ל

 שתונפקנה תהיינה שוות זכויות בכל הבחינות זו לזו. 

יחידות ההשתתפות זכות לקבל הודעות על אסיפות בעלי יחידות של  כל מחזיקל 8.2

בכל עניין שאסיפה  וכוח-או על ידי באי והשתתפות, להשתתף בהן ולהצביע בהן בעצמ

ליט בו. בהצבעה באסיפות כלליות של מחזיקי היחידות יהיה כאמור מוסמכת להח
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 .ידו-לכל מחזיק קול אחד בגין כל יחידה המוחזקת על

לכל מחזיק של יחידת השתתפות זכות להשתתף בחלוקת רווחי השותפות המגיעים  8.3

ידו -לשותפים המוגבלים, באופן יחסי )פרו רטה( לפי מספר היחידות המוחזקות על

 חידות ההשתתפות שתהיינה קיימות באותו מועד.מהסך הכולל של י

לכל מחזיק של יחידת השתתפות זכות להשתתף בחלוקת עודפי רכוש השותפות  8.4

המוגבלת המגיעים לשותפים המוגבלים בעת סיום השותפות, באופן יחסי )פרו רטה( 

לפי מספר היחידות המוחזקות על ידו מהסך הכולל של יחידות ההשתתפות שתהיינה 

 באותו מועד. קיימות

זכויות השותפים המוגבלים להשתתף באסיפות של מחזיקי יחידות ההשתתפות של  8.5

השותפות ו/או לקבלת רווחי השותפות המגיעים לשותפים המוגבלים בהתאם לחלקם 

ו/או לחלוקת עודפי רכוש השותפות בפירוק המגיעים לעיל זה  8כאמור בסעיף 

, תיקבענה אך ורק זה לעיל 8בסעיף כאמור לשותפים המוגבלים בהתאם לחלקם 

בהתאם לזכויות שתהיינה נלוות ליחידות ההשתתפות שתוחזקנה על ידי השותפים 

 המוגבלים.  

להנפיק יחידות השתתפות רשאי השותף הכללי , הוראות פקודת השותפויותבכפוף ל 8.6

 אגרותו/או  נוספות ו/או אופציות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות

 להמרה הניתנות חוב אגרותליחידות השתתפות ו/או  להמרה ניתנות שאינן חוב

, הכל בכפוף לכל חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתביו/או  השתתפות ליחידות

 . פי כל דין לרבות אישור הבורסה, ככל שיידרש-האישורים הדרושים על

להפרה של ידי השותף הכללי לא תיחשב -כי רכישה של יחידות השתתפות עלמוסכם  8.7

 .הסכם זהבפקודה ו/או כמפורט ב ומגבלות על עיסוקה

 הפסדיםוהשתתפות בהכנסות, הוצאות  .9

מההוצאות וההפסדים של  0.2%-מההכנסות וישא ב 0.2%-השותף הכללי יהיה זכאי ל 9.1

וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת אשר עקב ההגבלה  השותפות המוגבלת

 פיםבהם השות ולא ישאלעיל  6כאמור בסעיף  יםהמוגבל פיםשותהעל אחריות 

 ים.המוגבל

מההוצאות  0.2% -מההכנסות וישא ב 0.2% -השותף המוגבל הראשון יהיה זכאי ל 9.2

בסעיף  להלן. וההפסדים של השותפות המוגבלת ובכפוף להגבלת האחריות כאמור 

 99.6%-מההכנסות וישאו ב 99.6%-בעלי יחידות ההשתתפות יהיו זכאים ל

מההוצאות וההפסדים של השותפות המוגבלת ובכפוף להגבלת האחריות כאמור 

 לעיל. 6בסעיף 

 דמי ניהול ותשלום הוצאות .10

 ש"ח 440,000סך של ב דמי ניהול השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת 10.1

, ניהול לחודש בתוספת מע"מ עבור העמדתם לרשות השותפות המוגבלת של שירותי

ושירותים אחרים הדרושים לשם ניהול עסקי , עסקי פיתוח שירותי, ייעוץ שירותי

  .המייסדים באמצעות השותפות

שתוצאנה בקשר עם עסקי השותפות והשותף הכללי  כל הוצאות השותפות המוגבלת 10.2
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שכר הדירקטורים בשותף הכללי שאינם לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

שכר טרחת רואי חשבון, עורכי דין ויועצים עלות העסקת עובדים, , המייסדים

ויועצים חיצונים אחרים ככל  מהנדסים, מעריכיםחיצוניים אחרים )ובכלל זה 

בנכסי הנפט  יםהקשור תשלוםכל הוצאה או וכן שכר דירה, הוצאות ביטוח שיידרש(, 

  ישולמו על ידי השותפות המוגבלת. של השותפות 

  תמלוגים .11

זה:  11)שייקראו יחדיו להלן בסעיף ו/או לבעלי ענין בו השותפות תשלם לשותף הכללי  11.1

מכל חלקה של השותפות המוגבלת בנפט ו/או  6%תמלוגים בשיעור של "( הענין בעלי"

גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד 

לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך  -בישראל  לגבי נכסי נפטלשותפות המוגבלת אינטרס )

לאחר  –לגבי נכסים בארה"ב ; לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה

 (.ניכוי תמלוגים המשולמים לממשל הפדרלי

 בעליידי השותפות ל-האמור לעיל לא ישולם סכום כלשהו בגין תמלוגים על למרות 11.2

כפי שמשתקף במסחר בבורסה שבה  השתתפות ליחידת המחיראם  אלא, הענין

 3.5928-שווה לפחות ל יהאימי מסחר רצופים  10במשך  ההשתתפות יחידות נסחרות

 מהנפקת כתוצאה יותאם המינימלי המחיר. "(המינימלי המחיר)להלן: " דולר ארה"ב

 המחיר – זכויותשל הנפקת  במקרה( 1): כמפורט להלן רווחים חלוקתאו /ו זכויות

 הנעילה שער שבין ביחס מתבטא שהוא כפי, בזכויות ההטבה למרכיב יותאםהמינימלי 

 שער לבין"אקס" ה יום לפני האחרון המסחר ביום בבורסה ההשתתפות יחידת של

 מחירה – רווחים חלוקתשל  במקרה( 2"; )זכויות"אקס  השתתפות יחידת של הבסיס

 שחולק בשקלים. הרווח בסכום יופחתהמינימלי 

לקבל את התמלוגים הנ"ל או מקצתם בעין, דהיינו, לקבל בעין  םרשאי ויהיבעלי הענין  11.3

חלק מן הנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט 

לקבל בעלי הענין  ושלשותפות המוגבלת אינטרס )עד גובה השיעור הנזכר לעיל(. בחר

 קבל התמלוג.תועדים בהם יאת התמלוג בעין יסדירו הצדדים את האופנים והמ

לבעלי לקבל את התמלוגים בעין, תשלם השותפות  ולא יבחרובעלי הענין אם ובמידה  11.4

את שווי השוק, בדולרים של ארה"ב או, )אם על פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא הענין 

במטבע ישראלי( במטבע ישראלי כשהוא מחושב בדולרים של ארה"ב לפי השער היציג 

. לבעלי העניןהתשלום בפועל, על פי הבאר, של התמלוגים המגיעים  של הדולר בעת

 התשלום כאמור יעשה אחת בכל חודש. 

מדידת הכמויות של נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אופן חישוב התמלוגים ו 11.5

 לבעלי העניןאחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב התמלוגים המגיעים 

לתשלום תמלוגים למדינה במקום בו מבוצעת ההפקה )באותו לכללים  בהתאםייעשו 

וביחס להפקה במקומות בהם לא משולמים  אופן בו מחושבים התמלוגים למדינה(;

תמלוגים למדינה בהתאם לכללים לתשלום תמלוגים לבעלי הנכס בו מבוצעת ההפקה 

בהתאם לבעלי הנכס(; ובהעדר כללים כאמור,  התמלוגים)באותו אופן בו מחושבים 

זה תוכרע על ידי מומחה בינלאומי  בענין מחלוקת לעקרונות מקובלים בענף הנפט.

 שתכלולרשימה  מתוךבתחום הנפט אשר ימונה על ידי השותפות באסיפה הכללית 
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 יחידות בעלי מבין רגיל ברוב ,הכללי השותף ידי על לה שתומצאו שמותחמישה לפחות 

   אישי. בעניןים נגוע שאינם באסיפההמשתתפים  ההשתתפות

השותפות תנהל רישומים מלאים ומדוייקים לגבי חלקה בנפט ו/או גז ו/או חומרים  11.6

 ויהי בעלי העניןבעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש לה אינטרס. 

רואה חשבון אשר יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהעתיק בשעות חשבונם -עללמנות  םזכאי

העבודה הרגילות את פנקסי השותפות ויתר המסמכים והרישומים הנוגעים לזכות 

 לתמלוגים על פי הסכם השותפות המוגבלת. בעלי הענין

הזכות לתמלוגים כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות בכל אחד מנכסי הנפט  11.7

תעביר השותפות את זכויותיה בנכס נפט בו יש לה אינטרס  בהם יש לה אינטרס. אם

תגרום השותפות לכך שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום 

האמור לעיל לא יחול במקרה של חילוט נכס נפט עקב פיגור  תמלוג כאמור לעיל.

לק השותפות בתשלום או העברה לשותפים הממשיכים בפעולות "פעולות על ידי ח

 (".SOLE RISKמהמשתתפים )

בעלי הענין יהיו זכאים לדרוש כי יירשם לטובתם שעבוד בגין הזכות לתמלוגים  11.8

 זה. 11המפורטת בסעיף 

 סמכויות השותף הכללי ותפקידיו .12

השליטה המלאה והבלעדית על ניהולה של השותפות המוגבלת ועסקיה תהיה בידי  12.1

השותף הכללי. השותף הכללי ינהל את כל עסקי השותפות המוגבלת וענייניה לפי 

שיקול דעתו על מנת לבצע את מטרות השותפות המוגבלת כאמור בהסכם זה. השותף 

המוגבלת על כל ההסכמים  הכללי יהיה רשאי לנהל משא ומתן ולחתום בשם השותפות

 והמסמכים הדרושים לניהול עסקי השותפות המוגבלת בהתאם למטרות להן נועדה.

השותף הכללי לא יתקשר בהסכמים היוצרים לשותפות המוגבלת חיובים למטרות  12.2

 החורגות ממטרותיה.

לשותף הכללי תהיינה כל הסמכויות לפעול בשם השותפות ולחייבה, להוציא לפועל  12.3

עולות וכן להתקשר בכל הסכם שיראו לו כנחוצים ו/או מועילים לביצוע את כל הפ

מטרות השותפות המוגבלת )למעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש בהסכם זה כפי 

שיתוקן מפעם לפעם(, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות ביצוע הפעולות 

 הבאות:

ל כל שינוי ותיקון לחתום בשם השותפות המוגבלת על הסכמים ומסמכים וע 12.3.1

 בהם, הכל כפי שהשותף הכללי ימצא לנכון.

 לקבל, לפי שיקול דעתו, אשראי בשם השותפות המוגבלת למטרות השותפות. 12.3.2

לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות המוגבלת בין כתובעת ובין  12.3.3

כנתבעת, וליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור, והוא יהיה רשאי גם 

 לפי שיקול דעתו.להתפשר בהם 

 לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת. 12.3.4

להקים ו/או לרכוש תאגידים נוספים אשר השותפות המוגבלת תחזיק  12.3.5

 במניותיהם )כולם או חלקם(.
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 השותף הכללי ינהל רישום מלא ומדויק על ענייני השותפות המוגבלת ועסקיה. 12.3.6

 לשלם מתוך נכסי השותפות את כל הוצאות השותפות. 12.3.7

חשבונה משרד או משרדים לצורך ניהול השותפות ולספק על לשכור על  12.3.8

חשבונה שירותי ניהול ומשרד, ציוד משרדי ושירותי כח אדם על מנת לקדם 

 את ניהול עסקי השותפות. 

לפתוח, לקיים, לנהל ולסגור חשבונות בנק עבור השותפות בישראל ומחוצה  12.3.9

 לה, למשוך צ'קים ולתת הוראות לשם תשלום כספים.

 שעבודים על כל נכסי השותפות, כולם או חלקם.ליצור  12.3.10

 לבצע חלוקת רווחים לשותפים בהתאם להוראות הסכם זה. 12.3.11

חשבון, מעריכים, נאמנים, יועצי -עורכי דין, רואי להעסיק על חשבון השותפות 12.3.12

 השקעות ויועצים פיננסים כפי שימצא לנכון.

כון ולייצג לדווח לשותפים מדי פעם בפעם על עסקי השותפות כפי שימצא לנ 12.3.13

 את השותפות לכל דבר וענין.

לספק את המידע שלדעתו דרוש לשותפים המוגבלים לשם הכנת הצהרות מס  12.3.14

בנוגע לרווחיהם מהשותפות וכן על מנת לאפשר להם לדרוש הנחה או פטור 

 ממס ביחס לאמור לעיל.

לנקוט בכל הצעדים הדרושים בתחום שיפוט שהינו מחוץ לישראל אשר בו  12.3.15

 פות על מנת להגן על אחריותם המוגבלת של השותפים המוגבלים.פועלת השות

 להלן. 22 לגרום לעריכת הדוחות המפורטים בסעיף 12.3.16

 מילוי כל חובה אחרת החלה על השותפות המוגבלת. 12.3.17

 תחרות-אי .13

בין אם , בתחומי עיסוקה, במישרין או בעקיפין, בשותפות ההשותף הכללי מתחייב שלא יתחר

אוגרפי או כל שטח אחר בישראל או בעולם )"פעילות מתחרה"(. ההתחייבות יבאותו שטח ג

 מניביםהרכישה כבר /ההשקעה שבמועדהאמורה לא תחול על פעילות ביחס לנכסי נפט 

(, ובמקרה "מניבים נכסים, להלן: "הכנסות ממכירת נפט )דהיינו נכסי נפט בהם קיימת הפקה

)לשעבר הממונה על הנפט מרן ייעקב מד"ר הנכס, יפנו הצדדים ל לאופישל חילוקי דעות ביחס 

נבצר ממנו מלפסוק  ואםכפוסק מוסכם ( התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםבמשרד 

בעל מוניטין בתחום חיפוש והפקת נפט; ככל  אחרמוסכם  מומחהבידי  לפסיקה ,בעניין זה

שיש ספק באשר לפעילות מתחרה כאמור יובא העניין לאסיפה הכללית של השותפות אשר 

 עניינים בניגוד נגועים שאינם ההשתתפות יחידות מבעלי( 2/3תכריע ברוב של שני שליש )

, או להשקיע מתחרהלהיכנס לפעילות  שלא ההחליט השותפות. ואולם, אם האמורה בעסקה

הכללי החליט  והשותףבגוף המבצע פעילות כזו במקרה מסוים )"הפרויקט המסורב"(, 

 לאחר רקשברצונו להשתתף בפרויקט המסורב הוא יהא רשאי לעשות כן על אף האמור לעיל 

 יחידות מבעלי( 2/3קיבל לכך את אישור האסיפה הכללית של השותפות ברוב של שני שליש )ש

 תחול. ההתחייבות לפי סעיף זה האמורהשאינם נגועים בניגוד עניינים בעסקה  ההשתתפות
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 .השותפות שלכללי  כשותףהכללי מכהן  השותףהגבלת זמן, כל עוד  ללאהשותף הכללי,  על

 בנוסח בו ענין מבעלי תחרות לאי התחייבות הקיבלהשותפות  כי בזאת מצהיר הכללי השותף

 1.המוגבלים השותפים"י ע שאושר

במקרה שבו תקנון הבורסה יתוקן באופן שבו השותפות תוכל לרכוש נכסים מניבים, אזי 

יום  45ההתחייבות לאי התחרות דלעיל תחול גם בהקשר לנכסים מניבים, אלא אם בתוך 

ממועד שינוי התקנון כאמור, ידווחו המייסדים כי עד לאותו מועד רכשו נכסים מניבים או 

משא ומתן לרכישת נכסים מניבים, במישרין או בעקיפין, שלא במסגרת השותפות. החלו ב

במקרה כזה, יחולו הסדרי אי התחרות כאמור לעיל ללא שינוי ולא תחול חובת אי תחרות 

 .ביחס לנכסים מניבים

 בשותפות העברת זכויות .14

השותף הכללי לא יהא רשאי להעביר את זכויותיו בשותפות המוגבלת או לפרוש  14.1

האסיפה הכללית של  האלא אם כן ניתנה לכך הסכמ ,מתפקידו כשותף כללי בשותפות

)שמונה וחמישה אחוזים( מקרב  85%רוב מיוחד של של בעלי יחידות ההשתתפות ב

, כאשר השותף הכללי ובעלי ענין בשותף קולות המשתתפים בהצבעה )למעט הנמנעים(

  ן באותו נושא.הכללי יהיו מנועים מלהשתתף בהצבעה באסיפה שתדו

השותף המוגבל הראשון לא יהא רשאי להעביר את זכויותיו  –השותף המוגבל הראשון  14.2

כשותף מוגבל בשותפות.  למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי 

מלהעביר יחידות השתתפות  הראשון למנוע באופן כלשהו מן השותף המוגבל

ל עת להעביר ו/או למכור יחידות השתתפות והוא יהיה רשאי בכ המוחזקות על ידו

 .ידו לכל צד ג' שהוא-המוחזקות על

כל מכירה, המחאה, העברה, שעבוד, משכון או ביצוע כל פעולה דומה אחרת בזכויות  14.3

זה תהא בטלה מעיקרה ולא יהא  14שותף בשותפות שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף 

לה כל תוקף כלפי השותפות המוגבלת וכלפי השותפים האחרים, והשותפות לא תכיר 

בנעבר לצורך ביצוע חלוקת כספים בהתאם להוראות הסכם זה או לכל צורך אחר 

 פות המוגבלת.ביחס לשעור חלקם בהון השות

 השתתפות העברת יחידות .15

יחידות תועברנה על פי כתב העברה בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה,  15.1

 ידי הנאמן. וזה הנוסח:-או בנוסח רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר על

"( תמורת הסך של המעביר" -_______________ )להלן -אני/אנו החתום מטה, מ

-ידי ________________ מ-ש"ח, ששולם לי על__________ 

"( מעביר בזה לנעבר ______ יחידות הנעבר" -_________________ )הנקרא להלן 

__________ עד _________ )ועד -ערך נקוב )הממוספרות מ₪  1השתתפות בנות 

בכלל(( של _______, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי 

פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני -ממנו על ההעברה

 חתימת כתב זה.

                                                 
 4 בפרקתחרות במסגרת הסכמי ההשקעה )המתוארים -סדים לאיייוהמ הכללי השותףאודות התחייבות  לפרטים 1

 . להלן 9.5.10 סעיף ראו(, זה לתשקיף
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פי התנאים האמורים -ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את היחידות האמורות, על

 לעיל.

 ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש __________ שנת _____

 

 נעבר  מעביר

   

 עד לחתימה  עד לחתימה

 

כל ההוצאות הכרוכות בהעברת יחידות אם יהיו כאלה תשולמנה על ידי מבקש  15.2

 ההעברה. 

כל כתב העברה כנ"ל ממולא כדין וחתום הן על ידי המעביר והן על ידי מקבל ההעברה  15.3

יוגש לשותפות בצירוף תעודת היחידות שהעברתן מתבקשת ולפי דרישת השותפות 

דעת השותפות להוכחת זכות המעביר תהא מלווה גם בראיות מספיקות להנחת 

 ליחידות שהעברתן מתבקשת.

עם קבלת מסמכים וראיות כנ"ל ותשלום ההוצאות כאמור לעיל, תגרום השותפות  15.4

לכך שמקבל ההעברה יירשם בפנקס בעלי היחידות כבעל היחידות המפורטות בכתב 

ות ההעברה הנ"ל במקום מעבירן, והשותפות תוציא למקבל ההעברה תעודת יחיד

 חדשה על שמו במקום תעודות שהוחזרו על ידי המעביר הנ"ל.

זה לא תזכה את מקבל ההעברה  15 העברת יחידה בדרך שונה מזו הקבועה בסעיף 15.5

ולא  השותפותבזכות להירשם כבעל אותה יחידה וכל העברה כנ"ל לא תוכר על ידי 

 תחייב אותו.

כל מי שנעשה זכאי לתעודת יחידות עקב מות בעל יחידות או פשיטת רגל או פירוק או  15.6

כסים של בעל יחידות יהיה רשאי להרשם כבעל תעודת יחידות שהוצאה בגין כינוס נ

אותן יחידות, וזאת בכפוף להמצאת אותן ראיות ומסמכים שידרשו מעת לעת על ידי 

 ובכפיפות לאמור בכל דין. השותפות

בעלי היחידות  במרשםכל עוד מקבל ההעברה לא נרשם כבעל היחידה המועברת לו  15.7

ייחשב המעביר והוא בלבד, לבעל היחידה הנדונה וכבעל הזכות הבלעדית באותה 

 יחידה.

במידה ומועבר חלק בלבד של יחידות הנכללות בתעודת יחידות אחת, יהיה המעביר  15.8

זכאי עם רישום ההעברה לקבל תעודת יחידות על שמו לגבי כל אותן יחידות הנותרות 

ו, מספר תעודות הכוללות תעודות בגין יחידות מתוך היחידות בבעלותו, או, לפי בקשת

יחידות, ותעודה אחת  100יחידות או כפולות של  100הנותרות בבעלותו בכמויות של 

נוספת בגין יתרת היחידות שבבעלותו )אם תהיה( שכמותן שונה ממאה יחידות או 

 כפולות של מאה יחידות.
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 הכלליתאסיפה ה .16

 אסיפות כלליותכינוס  16.1

לבעלי יחידות השתתפות  לא תמסור הודעה על אסיפה כללית שותפותה 16.1.1

סעיף ל, אלא כקבוע בהתאם הרשומים במרשם מחזיקי יחידות השתתפות

. תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה בהתאם לב לפקודת השותפויות65

 באותה שעה. השותפותלהוראות כל דין החל על 

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל  16.1.2

החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או 

בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם 

 25%-לפחות המחזיקים ב בעלי יחידות השתתפותידי בא כוחם, שני -או על

בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע  מיחידות ההשתתפות בשותפותלפחות 

 לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין  16.1.3

חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, 

יקבע בהודעה שתימסר לכל  השותף הכללי או למועד אחר כפי שדירקטוריון

שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. אם באסיפה  יחידות ההשתתפותבעלי 

שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע 

באסיפה הנדחית ובאסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא 

יום של האסיפה המקורית. על יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר ה

 בעל יחידות השתתפותפי דרישת -אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה על

, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם כט לפקודת השותפויות65בסעיף כאמור 

במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור  בעלי יחידותנכחו בה לפחות 

 .לפקודת השותפויות כט65בסעיף 

או אדם אחר שמינה  השותף הכללי האסיפה יכהן יו"ר דירקטוריון "רכיו 16.1.4

 יחידות השתתפותהדירקטוריון למטרה זו. בהעדר יו"ר כאמור יבחרו בעלי 

לאותה  יו"רהנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, אחד מהם שיהיה 

יחידות אסיפה. עזב יושב הראש את האסיפה לפני סיומה, יבחרו בעלי 

 להמשך האסיפה.  יו"רהנוכחים באסיפה אחד מקרבם לכהן כ השתתפות

 ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע. 16.1.5

החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין  16.1.6

קולות תיערך באותו אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי שיו"ר  האסיפה 

 יורה.

, והמשתתפים בהצבעהרוב רגיל של הנוכחים החלטות האסיפה תתקבלנה ב 16.1.7

 זה. בהסכםאלא אם כן נקבע רוב אחר בדין או 

הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב  16.1.8

ידי יו"ר -מסוים, והערה שנרשמה בענין זה בפרוטוקול האסיפה שנחתם על

 האסיפה תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.
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 יחידות השתתפותהצבעת בעלי  16.2

הזכאי להצביע קול אחד לכל  יחידת השתתפותבאסיפות כלליות יהא לכל בעל  16.2.1

 שבבעלותו. יחידת השתתפות

רשאי להסמיך את מי  השותפותשל  יחידות השתתפותתאגיד שהינו בעל  16.2.2

 .מחזיקי יחידות השתתפותשימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של 

עלים תתקבל דעתו של הב - השתתפותליחידת במקרה של בעלים משותפים  16.2.3

, הניתנת על ידו באופן ששמו מופיע ראשון במרשם מחזיקי יחידות השתתפות

 יחידות השתתפותכוחו, ולא תתקבל דעתם של יתר בעלי -אישי או על ידי בא

 המשותפים.

שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין, רשאי להצביע  בעל יחידות 16.2.4

סיו או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה באמצעות אפוטרופ

ידי בית משפט, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כאמור רשאי -שנתמנה על

 ידי בא כח, או ככל שיורה בית המשפט. -להצביע על

מחזיקי יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של  בעל יחידות השתתפות 16.2.5

בא כוחו או באמצעות כתב  ידי-ולהצביע בהן, בעצמו או על יחידות השתתפות

או באמצעות  וכפוף להוראותיו לא לפקודת השותפויות65סעיף הצבעה לפי 

שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית לפי סימן ב'  כתב הצבעה

ידי אדם שהורשה לכך -, ובמקרה של תאגיד עלבחוק ניירות ערך 2לפרק ז

  כאמור לעיל.

כוחו -וייחתם על ידי הממנה או על ידי באיכח יהיה בכתב -כל כתב מינוי לבא 16.2.6

תם יפוי הכוח באותה שהוסמכו לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד ייח

על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור  חותם התאגידהדרך בה 

רשאית לוותר על  השותפות. התאגידעו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את 

וכנעה באופן אחר כי החותמים הינם הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם ש

. כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של התאגידמוסמכים לחייב את 

 24-ידי הדירקטוריון לא פחות מ-או בכל מקום אחר שייקבע על השותפות

שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע 

 על יסוד אותו יפוי כח.

לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את  תפותבעל יחידות השת 16.2.7

 .יחידותיודרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו מועד בגין 

יהיה כל כתב מינוי לבא כח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת,  16.2.8

 . השותף הכללי דירקטוריוןבכל צורה שתבוא עליו הסכמת 

כח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מותו של הממנה או הכרזתו -הצבעת בא 16.2.9

שבגינה הצביעו  יחידת השתתפותכפסול דין או ביטול כתב המינוי או העברת 

כאמור, לפי העניין, אלא אם כן הודעה בכתב על הפטירה, הביטול או ההעברה 

האסיפה לפני ההצבעה באסיפה  יו"ראו על ידי  השותפותנתקבלה במשרדי 
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 כללית.

כולן או  יחידות השתתפותמינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי  16.2.10

 מקצתן, הכל לפי שיקול דעתו של מייפה הכח.

 דירקטוריון השותף הכללי .17

לעיל  12כאמור בסעיף לפי  השותף הכללי בלבד יהיה מוסמך לנהל את עסקי השותפות 17.1

תהיינה לו הסמכויות בהתאם  אשר ,באמצעות דירקטוריון השותף הכללי זאתויעשה 

 . לפקודת השותפויות

בדירקטוריון יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים בכפוף להוראות פקודת  17.2

 השותפויות. 

כהונתם וסיומה, שכרם , תקופת )למעט דירקטורים חיצוניים( דירקטוריםמינוי  17.3

  .תקנון השותף הכלליבהתאם להוראות  ווכיוצ"ב יהי

 מנהל כללי .18

. ו/או לשותפות לשותף הכללידירקטוריון השותף הכללי ימנה מנהל כללי אחד או יותר 

ו/או  תהיינה הסמכויות בהתאם לתנאי התקשרותו/ם עם השותף הכללי למנהל/ים הכללי/ים

, בכפוף להוראות פקודת השותפויות. הדירקטוריון יהא רשאי לפטר את המנהל/ים השותפות

עם  , בכל עת שימצא לנכון, בכפוף לתנאי התקשרותו/םבמקומו/םים /הכללי/ים ולמנות אחר

 .ו/או השותפות השותף הכללי

 מבקר פנימי .19

בהתאם להוראות פקודת  לשותפותימנה מבקר פנימי  השותף הכללי דירקטוריון 19.1

השותפויות. המבקר הפנימי ימונה לפי הצעת ועדת הביקורת. הממונה הארגוני על 

 המבקר הפנימי יהיה המנהל הכללי.

 .ביקורת המבקר הפנימי תיערך בענייני השותפות בלבד 19.2

הצעה לתוכנית עבודה שנתית או  המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת 19.3

 אשר אותה בשינויים הנראים לו. ת ועדת הביקורתתקופתית, ו

 מבקר רואה חשבון .20

. האסיפה של מחזיקי יחידות השתתפות שנתיתבאסיפה  יתמנהרואה חשבון מבקר  20.1

תארך מעבר לתום רשאית בהחלטתה על מינוי כאמור למנותו לתקופה שלא  השנתית

. רואה חשבון מבקר ישמש בתפקידו האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה

עד תום האסיפה השנתית שלאחר האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה 

 יותר כאמור לעיל.

של רואה החשבון המבקר לפי תום  האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו 20.2

 התקופה שנקבעה לכהונתו, בהתאם להוראות פקודת השותפויות.

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים  20.3

 שאינם פעולת ביקורת ייקבעו בידי דירקטוריון השותף הכללי.
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סמכויותיו, חובותיו ואחריותו , מינויו של רואה חשבון מבקר, הפסקת כהונתו, שכרו 20.4

 יהיו בהתאם לפקודת השותפויות.

 מפקח  .21

 על פי הוראות פקודת השותפויות.  יםסמכויות ותפקידאשר לו יהיו מפקח, השותפות תמנה 

 ספרי חשבונות .22

השותפות תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות פקודת השותפויות, 

 כל דין אחר החל עליה. חוק ניירות ערך והוראות

 מרשם מחזיקי יחידות השתתפות .23

 השותפות תנהל מרשם מחזיקי יחידות השתתפות בהתאם להוראות פקודת השותפויות.

  אחריות, שיפוי וביטוח .24

לפטור מראש, את השותף  או השותף הכללי השותפותם בכפוף להוראות כל דין, רשאי 24.1

מאחריותו, כולה או  בשותף הכללינושא משרה  בשותפות או הכללי או נושא משרה

או השותף  עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותפות םמקצתה, בשל נזק שנגרם לה

 בגינה. נושא משרה בהלפטור לחברה , או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר הכללי 

כל לשפות בדיעבד  םרשאי יהיוו/או השותף הכללי  השותפותבכפוף להוראות כל דין,  24.2

)כל  נושא משרה בשותף הכלליו/או  בשותפות נושא משרהכללי ו/או אחד מהשותף ה

בשל חבות או הוצאה  ,"(המשרה נושאזה להלן: " 24.2אחד מהם ייקרא בסעיף 

ם השותף הכללי ו/או נושא שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היות

 בכל אחד מאלה: , לפי העניין,בשותף הכלליו/או  בשותפותמשרה 

עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין חבות כספית שהוטלה  24.2.1

 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  24.2.2

משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה ה

ום נגדו ומבלי שהוטלה עליו או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב איש

חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו 

אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין  -מחשבה פלילית; בפסקה זו

חלופה להליך פלילי" כמשמעם "חבות כספית כ-שנפתחה בו חקירה פלילית" ו

 א( לחוק החברות.1)א()260בסעיף 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  24.2.3

 השותף הכלליהמשרה או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי 

או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או  םבשמ השותפות או

 לילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.באישום פ

()א( לחוק ניירות ערך או בשל 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  24.2.4

 1או ט' 4, ח'3הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'



16 

וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק  לחוק ניירות ערך

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. ,החברות

הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים  24.2.5

ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות,  1988-העסקיים, תשמ"ח

 .ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

יה מותר על פי כל דין או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יה כל חבות 24.2.6

 .פי חוק החברות-נושא משרה בחברה, עללשפות 

לתת התחייבות  יהיו רשאיםהשותף הכללי ו/או השותפות בכפוף להוראות כל דין,  24.3

משרה בשותף  את השותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות ו/או נושאמראש לשפות 

בכל אחד מאלה  "(נושא המשרהזה להלן: " 24.3)כל אחד מהם ייקרא בסעיף  הכללי

 )להלן: "התחייבות לשיפוי"(:

ות לשיפוי תוגבל לאירועים לעיל, ובלבד שההתחייב 24.2.1כמפורט בסעיף  24.3.1

השותף הכללי ו/או צפויים לאור פעילות  דירקטוריון השותף הכללישלדעת 

לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה בפועל בעת מתן ההתחייבות  השותפות

קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין,  השותף הכללי דירקטוריוןש

 השותף כללי דירקטוריוןלשיפוי יצוינו האירועים שלדעת ושבהתחייבות 

בפועל בעת מתן  השותף הכללי ו/או השותפותצפויים לאור פעילות 

קבע  השותף הכללי דירקטוריוןבות וכן הסכום או אמת המידה אשר ההתחיי

  כי הם סבירים בנסיבות העניין;

 לעיל. 24.2.6עד  24.2.2כמפורט בסעיפים  24.3.2

 זה יהא כפוף לאישור האסיפה הכללית 24.3שיפוי לשותף הכללי בהתאם לסעיף  מתן

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב    )א( ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 

ה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים צבעההמשתתפים ב

סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי  )ב( לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

משנה )א(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים  תיחידות ההשתתפות האמורים בפסק

 .מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

להתקשר בחוזה לביטוח השותף הכללי ו/או  השותפותם ת כל דין, רשאיבכפוף להוראו 24.4

)כל אחד  בשותף הכלליו/או  בשותפותהשותף הכללי ו/או נושא משרה של  םאחריות

, בשל חבות שתוטל עליו עקב "(נושא המשרהזה להלן: " 24.4מהם ייקרא בסעיף 

בשותף ו/או בשותפות השותף הכללי ו/או נושא משרה  םפעולה שעשה בתוקף היות

 , בכל אחד מאלה:הכללי

 כלפי אדם אחר. ו/או השותף הכללי ו/או השותפותהפרת חובת זהירות כלפי  24.4.1

, ובלבד שנושא השותף הכללי ו/או השותפותהפרת חובת אמונים כלפי  24.4.2

המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת 

 .בשותף הכללי ו/או השותפות
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 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. 24.4.3

ערך או בשל  ()א( לחוק ניירות1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  24.4.4

 בשותף הכללי ו/או בשותפות נושא משרההשותף הכללי ו/או הוצאות שהוציא 

וכן הליך לפי  לחוק ניירות ערך 1או ט' 4, ח'3בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

התדיינות  , לרבות הוצאותסימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

אחר שבגינו ניתן יהיה על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא כל מקרה  24.4.5

 במועד ההחלטה. משרה

דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה  24.4 עד 24.1 הוראות סעיפים 24.5

בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן  לי או השותפותהשותף הכלאופן שהוא את 

או בשותף הכללי  נושא משרההשותף הכללי או פטור או שיפוי בקשר לכל אדם שאיננו 

לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכן, יועץ או בשותפות נושא משרה 

נושא משרה  שאיננו נושא משרה; ו/או בקשר לכל השותף הכללי או השותפותקבלן של 

 במידה שביטוח, פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.

 ענייני מס .25

השותפות )באמצעות השותף הכללי(, רשאית לפנות לקבלת הסדר מס מרשויות המס  25.1

בישראל, על מנת להסדיר את אופן הדיווח, חבות המס ותשלום המס בגין פעילותה 

 )"הסדר המס"(. 

כל סכום מס במקור כמתחייב על פי כל דין או על פי הסדר המס )אם השותפות תנכה  25.2

יתקבל( מתשלומיה לשותפים, וסכום ניכוי המס כאמור יחשב כחלוקה על פי הוראות 

 הסכם זה, לכל דבר ועניין.

השותפות תגיש כל דוח שהיא מחויבת בהגשתו לפי כל דין ו/או לפי הסדר המס )אם  25.3

 יתקבל( לרשויות המס.

תעביר לכל שותף כל מידע ומסמך שיידרש לשותף האמור לדעת השותף  השותפות 25.4

 הכללי, באופן סביר, להכנת דיווחים שהוא חייב בהם לרשויות מס.

 תקופת השותפות המוגבלת .26

זה או על פי  תסתיים אם תפורק לפי הוראות הסכםהוקמה לתקופה לא מסוימת והשותפות 

 .להלן 28.2 בסעיף כאמור דין או בהסכמת השותפים

  הסתלקות השותף הכללי מתפקידיו .27

  השותף הכללי יסתלק מתפקידיו על פי הסכם זה בקרות אחד המקרים הבאים: 27.1

בת תוקף בדבר פירוק השותף הכללי  שיפוטית נתן צו או תתקבל החלטהיאם י 27.1.1

פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או ארגון מחדש של השותף 

 הכללי.

אם יתמנה כונס נכסים לשותף הכללי או לחלק ניכר מנכסיו באופן שיקנה  27.1.2
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 לכונס הנכסים שליטה על עסקי השותף הכללי.

ליו על פי אם נעשה השותף הכללי נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל ע 27.1.3

  זה. שותפות הסכם

אחר )שאינו שותף  כללי בכל מקרה שבו יסתלק השותף הכללי מתפקידיו ימונה שותף 27.2

 החלטה פי על וזאת, מוגבל( במקומו למילוי תפקידי השותף הכללי על פי הסכם זה

ובמידת הצורך יצורף לצורך זה שותף נוסף  ,השותפות של הכללית האסיפה של מיוחדת

מהון  0.1%-לשותפות כשותף כללי, אשר ישקיע בהון השותפות סכום אשר יהיה שווה ל

)או סכום אחר שהשותפים יסכימו עליו( וחלקו בשותפות, לעניין הפסדים  השותפות

 ורווחים, יהיה כחלק השקעתו בהון השותפות.

  פירוק .28

  השותפות תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:בכפוף להוראות כל דין, 

 6לעיל ולא מונה תוך  27אם השותף הכללי הסתלק מתפקידו בהתאם להוראות סעיף  28.1

 חודשים לאחר הסתלקותו שותף אחר במקומו.

והסכמה כאמור קיבלה אישור בעלי יחידות  אם השותפים הסכימו לפרק את השותפות 28.2

  .מיחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות באותה עת 75%ברוב של השתתפות 

 ניהול הפירוק .29

ניהול הפירוק יתבצע על ידי מי שימונה על ידי בית המשפט לצורך זה ויכול שיהיה  29.1

ית המשפט( אלא אם כן אירע אחד המקרים הנזכרים השותף הכללי )אם יורה על כך ב

לעיל, ובמקרה כזה יתמנה אדם או גוף משפטי אחר למנהל הפירוק )השותף  27.1 בסעיף

 "(.מנהל הפירוקהכללי או האדם שיתמנה כאמור יקראו להלן בסעיף זה: "

לשותף הכללי למנהל הפירוק יהיו, לצורך ניהול הפירוק, כל הסמכויות והכוחות שיש  29.2

 והוא יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק.

עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי יערכו על ידי רואי החשבון של  29.3

השותפות חשבונות מתאימים על נכסי השותפות, התחייבויותיה ופעולותיה ליום 

 תחילת הפירוק וליום סיומו.

 ו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר שלהלן:נכסי השותפות ישמש 29.4

 סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפות. 29.4.1

 סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה. 29.4.2

 סילוק חיוביה של השותפות לשותפים. 29.4.3

יתרת הכספים והנכסים של השותפות שיוותרו לאחר שיסולקו החיובים  29.4.4

ק יפריש לצורך זה כספים ונכסים וההוצאות האמורים או לאחר שמנהל הפירו

יחולקו בין השותפים באופן יחסי לחלקו של כל שותף ברווחים, בהוצאות 

 לעיל. 9ובהפסדים של השותפות בהתאם לסעיף 

  



19 

 ותפותשינוי הסכם הש .30

 הסכם זה ניתן לשינוי, כולו או חלקו, ע"י הסכמה בכתב של השותף הכללי ובאישור 30.1

בכפוף להוראות כל  ,של בעלי יחידות ההשתתפות בהחלטה מיוחדתכללית האסיפה ה

דין, ובלבד שלא יהיה בשינוי כאמור משום הטלת חבות נוספת כלשהי על השותפים 

כספים נוספים להון השותפות מעבר לסכום המוגבלים, ובכלל זה, בקשר להכנסת 

ההתחייבות של כל שותף מוגבל. החלטה שנתקבלה באסיפה כללית ברוב הדרוש 

לשינוי הסכם שותפות זה, המשנה הוראה מהוראותיו, תיחשב כהחלטה לשינוי הסכם 

 שותפות זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

הסכם שותפות זה, יהא מעת קבלת ההחלטה בכפוף להוראות כל דין, תוקף השינויים ב 30.2

 על השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה. 

זה, השותף  0אם תתקבל החלטה לשנות את הסכם השותפות המוגבלת כאמור בסעיף  30.3

הכללי יכין תיקון להסכם המכיל את השינויים האמורים ויחתום על ההסכם כשותף 

כללי וכן ייחתם התיקון להסכם על ידי השותף המוגבל הראשון וההסכם החתום 

 כאמור יהיה תקף ומחייב. 

 הוראות שונות .31

בכל הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי  31.1

 הקשור בהסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

מנעות מפעולה במועדה או מתן ארכה לא יחשב כויתור של צד ישום ויתור הנחה או ה 31.2

על זכות מזכויותיו ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם נעשה ויתור כזה 

 במפורש ובכתב.

חוקית, ישארו יתר הוראות  אם הוראה כלשהי של הסכם זה תתברר כלא תקפה או לא 31.3

ההסכם בתוקף מלא ולא יהא באי חוקיות הוראה כאמור כדי לפגוע בחוקיות או 

 תקפות הסכם זה.

הודעות על פי הסכם זה או בקשר אליו תימסרנה ביד, בדואר רגיל או בפקס. תאריך  31.4

מסירתן של הודעות שתימסרנה ביד יהיה יום המסירה ביד. הודעה שתמסר בפקס 

קים שאינו יום חג או שבת יראו אותה כמתקבלת ביום שגור הפקס, ובלבד ביום עס

ימים לאחר שיגור הפקס.  4-שתלווה במכתב מקורי שימסר בדואר רשום לא יאוחר מ

הודעה שתמסר על ידי שליח ביום העסקים שאינו יום חג או שבת יראו אותה 

שעות  72בתום  כמתקבלת ביום מסירתה. הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כנמסרת

 מעת מסירתה למשלוח בדואר.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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